Z dnešního evangelia
Ježíš řekl svým učedníkům: "Tak je psáno: Kristus
bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu
bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od
Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.
Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy
zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí
z výsosti." Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce
a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil
se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili
a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále
v chrámě a velebili Boha.
(Lk 24, 46-53)

K zamyšlení
Čteme dnes závěrečná slova evangelia podle Lukáše.
Učedníci jsou svědky Ježíšova nanebevstoupení, které
znamená, že jeho přítomnost na zemi je ukončená.
Oslavený Ježíš se vrátil k Otci a s ním kraluje.
Ten, kterého lidé ukřižovali, je Pánem a Soudcem
vesmíru. Podle Lukáše odcházející Ježíš drží ruku
v gestu požehnání. Žehná všem věřícím, kteří budou žít
až do okamžiku druhého, konečného Kristova příchodu
na konci časů.
(Pramen: komentář k evangeliu)



MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Za všechno, čeho jsem s Boží pomocí dosáhl, vděčím
modlitbám jednoho neznámého člověka.
(Emmanuel Ketteler)




Čas mají jen ti, kteří milují.
Písmo svaté uklidňuje a osvobozuje od zbytečného
strachu, obav a nejistot.

Modlitba
Pane Ježíši,
děkuji ti, že mne miluješ láskou bez hranic,
která chrání od zlého,
pozdvihuje z největších pádů
a léčí nejbolestivější rány.
Odevzdávám Ti svou paměť, rozum, vůli,
duši i tělo.
Jak obrátit nezdar v úspěch.
(N. V. Peale)

1. Nezdar. Nezapomínejte, že žádný nezdar nemá
stálého trvání, ale že je to pouze dočasná překážka
v úspěšném životě.
2. Špatné. Každý neúspěch má v sobě určité prvky,
které nám signalizují, jak se chybám pro příště
vyhnout. A když víte, jak některé věci nedělat,
poskytne
vám
to
větší
možnost
dozvědět
se, jak by se to mělo udělat.
3. Učte se. Zatímco se z vašich nezdarů můžete poučit,
jak v nich dál nepokračovat, na druhé straně se pomocí
úspěchů účinněji dozvíte, jak pokračovat správným
způsobem.
4. Myslete. Vzpomeňte si na nápis, který měl Thomas
A. Edison na stěně své kanceláře: „Existuje lepší
způsob, jak to udělat: najít to.“ A jak to nacházíte?
Kázní, motivovanou modlitbou, a tvůrčím myšlením.
5. Píle. V tomto životě nelze žádného úspěchu
dosáhnou bez píle. Schopnost plnit obtížné úkoly
a nepolevovat v nich je podstatné k dosažení úspěšných
výsledků.
6. Cíl. Nikdo se nemůže nikam dostat, aniž ví, kam chce
jít a čím chce být nebo co chce dělat. Mají přesně
stanovený, modlitbou orientovaný cíl.
7. Správné. Ujistěte se, že váš cíl je správný, protože nic,
co je špatné, se nikdy nemůže obrátit v dobré. Špatnost
znovu vyústí ve špatnost. Proto jednejte vždy správně.
8. Ptejte se. Abyste se ujistili, že děláte to, co byste měli
dělat se svým životem, žádejte Boha o instrukce. Pouze
život, který řídí Bůh, má naději na opravdový úspěch.
9. Cesta. Jistou cestou k úspěchu je cesta nezištné
modlitby. Osvojte si myšlenku, že chcete pro svět
vykonat to nejlepší, nejen pro sebe, nýbrž pro všechny
lidi.
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Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00 14. a 21. května
se Mše svatá konat nebude
AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina út. od 16.30 hod.

INTENCE MŠÍ SV.
Ne 8.5.2016 – v 9.00 za † Stanislava a jeho bratra
Františka
v Sulejovicích v 10.30 za P. Valíka – 85. nar.
Út 10.5.2016 – za † Marii Kupiecovou
Čt 12.6.2016 - za úspěchy pro vědce, kteří hledají léky
pro nevyléčitelně nemocné
Ne 15.5.2016 – v 9.00 za † rodiče Boženu a Jaromíra
v Sulejovicích v 10.30 za Helenu, která děkuje
Pánu Bohu za 80 let života a za příbuzné a přátele

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

194. Co je to křest?
Křest je cestou z říše smrti do života; je branou
do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem.
Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny
ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem,
zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži, a tak nás
vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od všech osobních
hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých
k životu, který nekončí. Protože křest je smlouvou
s Bohem, musí člověk k němu říci své svobodné „ano“.
V případě křtu malých dětí vyznávají víru jejich rodiče
jako zástupci.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
12 května – nez. pam. sv. Pankráce, mučedníka
Narodil se prý v Synnadě ve Frýgii (území dnešního
Turecka). V dětství osiřel a ujal se ho otcův bratr
Dionysius. Tento strýc se stal jeho pečlivým
vychovatelem. V Římě prý měl Pankrác nějaké
dědictví, protože rodiče odtud pocházeli, a strýc
předpokládal, že mu tam zajistí i lepší vzdělání.
Ubytování našli údajně na Coeliu, jednom z římských
vrchů a v sousedství místa, kde se scházeli křesťané
s papežem Marcelinem. Oba projevili zájem zjistit
více o náboženství, které vychovává velmi dobré lidi
a přitom je krutě stíháno. Této příležitosti se jim
dostalo. Sám papež je prý seznámil s vírou v Krista,
připravil na křest a tuto svátost jim udělil. Také jim
z důvodů pronásledování doporučil odchod na
venkov, ale k tomu nedošlo.
Dionysius brzy zemřel a Pankrác se snažil svým
zděděným majetkem křesťanům pomáhat, zvláště
těm trpícím. Pak jako křesťan i on byl zatčen
a předveden k soudu. Traduje se podání, že jeho
výslechu se účastnil císař osobně, dle předpisu mu
byli nezletilí provinilci představováni. Císař měl
zájem na změně Pankrácova přesvědčení, poukazoval
na bláhovost nechat se svést křesťany, jejichž
náboženství bude brzy zlikvidováno. Asi čtrnáctiletý
Pankrác prý odpověděl: "Stal jsem se křesťanem
z přesvědčení a zůstanu křesťanem až do smrti."
Za odhodlanou odpověď tohoto znění císař nařídil

stětí.
Pohané žasli nad odvahou mladíka a prý říkali:
"Hle i děti opovrhují bohy." Síla jeho přesvědčení
je vybízela k úvaze o důvodech jeho víry.
Pankrácův život skončil poblíž Aureliovy silnice
kolem roku 304. Jeho tělo zbožná paní Oktavilla tajně
pohřbila asi na svém blízkém statku. Papež
Symmachus kolem r. 500 nechal nad jeho hrobem
postavit basiliku.
K hrobu sv. Pankráce se váže legenda
o křivopřísežníkovi, který u jeho hrobu přísahal
a jemuž nejdříve ochrnula pravice a pak prý zemřel.
Skutečností je, že Pankrác je uváděn jako ochránce
zachování přísahy a přísahy v chrámu nad jeho
hrobem jsou brány za obzvlášť posvátné. V Římě
se také stalo zvykem, že novokřtěnci na Bílou sobotu
odkládali své bílé šaty na jeho hrob a křestním slibem
se veřejně hlásili ke Kristu.
V Itálii začal být Pankrác uctíván jako patron
mládeže a tato úcta se rozšířila i po Evropě. Ponejvíce
je ale na něj upozorňováno jako na "ledového muže".
Zobrazování v rytířské zbroji souvisí s jeho
rytířskou odvahou, ale může souviset i přijetím
Pavlovy výzvy: "Vezměte na sebe plnou Boží zbroj,
abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder
pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti
k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky
se štítem víry... Přijměte také přilbu spasení a meč
Ducha, jímž je slovo Boží." (Ef 6,13-17) Tak stál také
Pankrác před soudem pohana.

Po celý měsíc květen se budou na závěr Mše
svaté konat májové pobožnosti. Zveme vás
k účastí.
8. května – nez.pam. Panny Marie, Prostřednice všech
milostí
12. května – nez. pam. sv. Nerea a Achillea,
mučedníků
13. května – nez. pam. Panny Marie Fatimské
14. května – svátek sv. Matěje, apoštola
15. května – slavnost Seslání Ducha svatého
SBÍRKA
Římskokatolická farnost Lovosice pořádá

sbírku na obnovu zvukového zařízení kostela.
Sbírka z neděle 1. května vynesla 10.887,- Kč
Mnohokrát děkujeme.
PODĚKOVÁNÍ
Jménem Římskokatolické farnosti Lovosice chci
srdečně poděkovat firmě Potraviny Krátký a spol. s.r.o.
v Lovosicích za dar 5.000,- Kč věnovaný na provoz
kostela sv. Václava.
Srdečně děkuji také firmě Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o.
ze Sulejovic za dar 20.000,- věnovaný na účely církve.
Do budoucna přejeme těmto společnostem Boží
požehnání a hodně zdaru.
o. Roman

14. celostátní misijní pouť a misijní den dětí
Jablonné v Podještědí 14. května 2016
„Pojďte ke mně všichni!" (Mt 11,28)

10.00 hodin - slavnostní Mše svatá s P. Ing. Jiřím
Šlégrem
11.00-14.00 hodin - misijní hry pro děti
11.00-12.00 hodin - misijní prezentace
13.00-14.00 hodin - přednáška na téma Filipíny
14.00-14.45 hodin - program Papežského misijního díla
dětí z litoměřické diecéze
15.00-15.30 hodin - misijní růženec
Od 15.30 hodin - povídání ze života misijních klubek
a požehnání misionářům

